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 خون قند و لهيكوزيگل نيهموگلبميزان  بر يرو ادهيپ آموزش ريتاث يبررس
  2 نوع ابتيد به مبتال زن مارانيب يناشتا

  
  (M.Sc)4 زاده اكبر حسن، (Ph.D)3 يي كچويعل، *(Ph.D)2 راد يفيغالمرضا شر ،(M.Sc)1 يشمس محسن

  اشتبهد آموزشگروه  ،يراپزشكيپ دانشكده ،اراكعلوم پزشكي دانشگاه  - 1

 بهداشت آموزش ، گروهبهداشت دانشكده ،اصفهان يدانشگاه علوم پزشك - 2

 سميمتابول و غدد گروه ،يپزشك دانشكده ،اصفهان يپزشك علوم دانشگاه - 3

  ياتيح آمار گروه ، بهداشت دانشكده ،اصفهان يپزشك علوم دانشگاه - 4
 

  دهيچك
 چيه يرو ادهيپ انيم نيا در كه باشد يم ابتيد درمان ياساس اركان از يكي يجسمان يها تيفعال: سابقه و هدف

 با حاضر مطالعه لذا. شود ختهيآم يابتيد افراد روزانه يزندگ در تواند يم يراحت به و نداشته ازين يخاص لهيوس گونه
 2 نوع ابتيد به مبتال زن مارانيبناشتاي  خون قند گليكوزيله و  هموگلبين ميزان بر يرو ادهيپش آموز ريتاث هدف
  .است رفتهيپذ صورت

 به مبتال زن مارانيب از نفر 88 آن در كه باشد يم يتجرب مهين يا مداخله يبررس كي حاضر مطالعه: ها مواد و روش
 در كرد عمل ماران،يب كيدموگراف مشخصات شامل يا نامه پرسش اطالعات يگردآور ابزار. داشتند شركت 2 نوع ابتيد

 زانيم و يرو ادهيپ قيدقا زانيم كه يستيل چك و ابتيد يماريب كنترل در بخش اثر و حيصح يرو ادهيپ انجام خصوص
 اطالعات مداخله شروع از قبل. شد  ثبت آن در مارانيب) HbA1c (لهيكوزيگل نيهموگلب و) FBS (ناشتا خون قند
برنامه آموزشي قرار تحت ) قهيدق 60 و  هر جلسه يآموزش جلسه 4 (ماه كي يط در مداخله گروه سپس و يآور جمع

 مجدداً اطالعات يآموزش مداخله انيپا از بعد ماه 3 تينها در و يريگيپ ماه 3 مدت به مارانيب سپس. گرفتند
  .  شدانجام HbA1c و  FBSهاي  شيآزما و يگردآور

و  متوسط حد از تر نييپا حيصح يرو ادهيپ انجام نمره نيانگيم يآموزش مداخله از قبل در هر دو گروه :ها يافته
 گروه در% 4/74  و مداخله گروه در% 86/77 (بود سبك شدت با يرو ادهيپ نوع از زين ها نمونه يرو ادهيپ اعظم قسمت
 با يرو ادهيپ انجام و مدت  گروه بيماران حيصح يرو ادهيپعملكرد  نيانگيم يزشآمو مداخله دنبال به .)كنترل
 قند نيانگيمبه عالوه، ). P>0001/0( پيدا كردمعني داري شيفزاانسبت به گروه كنترل  نيسنگ و متوسط يها شدت
  .)P>0001/0 (كرد دايپ معني داري  كاهش كنترل گروه با سهيمقا در زين لهيكوزيگل نيهموگلب و ناشتا خون

 و  خون قند كنترلنقش مهمي در  يرو ادهيپ مناسب آموزش نتايج اين مطالعه نشان داد كه :گيري نتيجه

  .  دارد2نوع  يابتيد مارانيب لهيكوزيلگ نيهموگلب
  

  ناشتا خون قند له،يكوزيگل نيهموگلب زنان، ،يرو ادهيپ ،2نوع  ابتيد: هاي كليدي واژه
  

  مقدمه
 در يورزش و يجسمان يها تيفعال مثبت نقش امروزه

 از ياريبس كنترل و يريگ شيپ در و يبشر جامعه سالمت
 به .است شده دييتا ابتيد يماريب جمله از ها يماريب

  Email: sharifirad@hlth.mui.ac.ir                                        0311-6682509:نمابر    09132942547 :تلفننويسنده مسئول،  *
  27/8/1388 :   تاريخ پذيرش30/11/1387 :اريخ دريافتت
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 داروها و ييغذا ميرژ كه دارند دهيعق متخصصان كه يطور
 نبوده يكاف مارانيب خون قند كنترل و درمان در ييتنها به

 به ديبا زين يورزش و يجسمان يها تيفعال انجام بلكه
 يها تيفعال .]1 [شود اضافه يابتيد افراد روزانه برنامه
 يدارا يدرمان اثرات بر عالوه كه نيا ليدل به يجسمان
 تياهم از باشد يم زين مثبت يكيولوژيزيف و يروح اثرات
 يها تيفعال جمله از .]2[ هستند برخوردار يا العاده فوق

 ،يرو ادهيپ به توان يم يابتيد افراد يبرا مناسب يجسمان
 انيم نيا در كه] 3 [كرد اشاره... و شنا ،يسوار دوچرخه

 لهيوس گونه چيه كه است ارزنده يورزش ساده يرو ادهيپ
 افراد روزانه يزندگ در تواند يم و نداشته ازين يخاص

 بدون يكس هر يبرا آن انجام رايز ،]1 [شود ختهيآم يابتيد
 سريم وقت همه و جا همه در تيجنس و سن به توجه
 يرو ادهيپ كه است داده نشان مطالعه نيچند .]4[ است
 دارد يسن يها گروه تمام بر يتوجه قابل يبهداشت راتيتاث
 شيافزا به توان يم يابتيد افراد در راتيتاث نيا جمله از

 تر كم وزن، كاهش ن،يانسول به نسبت ها سلول تيحساس
 يآمادگ شيافزا خون، فشار آمدن نييپا ،يچرب بافت شدن

 اي كاهش احتمال يماريب فيخف موارد در و يجسمان
 را 2 نوع يابتيد افراد يبرا يمصرف يداروها حذف

 كه دهند يم نشان مطالعات گريد يسو از .]5،4 [برشمرد
 در را يعروق يقلب ياه يماريب خطر تواند يم يتحرك يب

 به يتحرك كم وجود نيا با .]6 [كند برابر دو يابتيد افراد
 وعيش ليدل به 2 نوع ابتيد به مبتال زنان در خصوص

 دهند يم نشان مطالعات كه يطور به بوده، اديز يچاق
 ما جامعه در 2 نوع ابتيد به مبتال زنان از ياريبس درصد

 تر شيب يحت و هستند تحرك يب خود يكاريب اوقات در
 اي سبك يها تيفعال نوع از زين آنان يدار خانه يها تيفعال
 زنان از% 90 از شيب مثال عنوان به .باشد يم سبك يليخ

 اصفهان ابتيد مركز پوشش تحت  2 نوع ابتيد به مبتال
 و يرو ادهيپ زنان از% 28 تنها و اند بوده يتحرك كم دچار

 يرو ادهيپ از ريغ به يجسمان تيفعال آنان از% 11
 جهت آنان شده صرف قيدقا زانيم نيا بر عالوه .اند داشته

 زنان با سهيمقا در فراغت اوقات در يرو ادهيپ انجام
 قسمت و تر كم يدار يمعن طور به كشورها ريسا در يابتيد

 كه يا گونه به بوده سبك نوع از زين يرو ادهيپ نيا اعظم
 جينتا نيا. ]7 [ندارد همراه به مارانيب يبرا را يمثبت اثرات
 يكيزيف تيفعال از يابتيد مارانيب كه هستند آن از يحاك
 نظران صاحب. باشند يم برخوردار فراغت اوقات در يكم
 نهيزم در الزم يآگاه يابتيد افراد اكثر كه دارند دهيعق

 كنترل در يرو ادهيپ انجام و يجسمان يها تيفعال نقش
 يدرمان اصل نيا زا و ندارند را شيخو يماريب مطلوب

 منظور به مطالعه نيا لذا .]3 [برند ينم را يكاف بهره مهم
 قند كاهش بر يرو ادهيپ آموزش مداخله تاثير يبررس
 .است شده انجام 2 نوع ابتيد به مبتال زن مارانيب خون
 دست پژوهش اين انجام از حاصل نتايج كهآن  اميد به

 امر در استفاده تجه اندركاران دست براي اي انگيزه و آورد
  .باشد بيماري نيا تر مطلوب چه هر كنترل و آموزش

 
  ها مواد و روش

 كه باشد يم يتجرب مهين و يا مداخله نوع از حاضر پژوهش
 شركت 2 نوع ابتيد به مبتال زن مارانيب از نفر 88 آن در

 مارانيب -1 :شامل مطالعه به ها نمونه ورود يارهايمع اند داشته
 .است بوده قرص ها آن درمان نوع كه سال 50 يال 30 نيسن
 شامل (اند بوده ابتيد يماريب رفته شيپ ميعال فاقد مارانيب -2

 يرو ادهيپ انجام از مانع كه) يابتيد يپا ،يويكل ،يقلب عوارض
 ليتما خود كه يمارانيب -3 .است شده يم مارانيب نزد

 وجخر يارهايمع .اند داشته مطالعه در شركت جهت داوطلبانه
 يماريب عوارض از كي هر رخداد -1: شامل زين مطالعه از
 در يرو ادهيپ انجام از مانع كه مطالعه يط در فرد يبرا ابتيد

 مداخالت در جلسه 2 از شيب بتيغ -2 .ديگرد يم ماريب نزد
  . مطالعه در شركت  ادامه جهت فرد ليتما عدم -3 .يآموزش

 به انيم در كي صورت به ها نمونه انتخاب از پس
 44 گروه هر (اند كرده دايپ صيتخص كنترل و مداخله يها گروه
 مشخصات شامل يا نامه پرسش اطالعات يآور جمع ابزار). نفر

 يرو ادهيپ انجام خصوص در كرد عمل و) سوال 6 (كيدموگراف
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 و) سوال 14 (مارانيب خون قند كنترل در اثربخش و حيصح
 زانيم نيچن هم و يرو ادهيپ يروزها تعداد كه يستيل چك
 از بعد ماه 3 و قبل در هفته كي طول در را يرو ادهيپ قيدقا

) قهيدق حسب بر( يرو ادهيپ شدت به توجه با  يآموزش مداخله
 و ديسنج يم ماريب توسط يده گزارش خود صورت به و
 و (FBS) ناشتا خون قند زانيم كه يستيل چك نيچن هم

 از بعد ماه 3 و قبل رد مارانيب) HbA1c (لهيكوزيگل نيهموگلب
 از نامه پرسش ييايپا. شد يم ثبت آن در يآموزش مداخله

 فاصله در مارانيب از نفر 15 يرو بر مجدد آزمون انجام قيطر
. ديگرد نييتع 83/0 آن مقدار كه شد دهيسنج هفته 2 يزمان
 با و ييمحتوا ييروا از استفاده با زين نامه پرسش ييروا
 از استفاده با و تيصالح صاحب ادافر نظرات از يريگ بهره
 گرفته نظر در اسيمق .است شده دهيسنج معتبر منابع و كتب
 از نمره حيصح يرو ادهيپ انجام خصوص در كرد عمل شده
 انجام نهيزم در حيصح رفتار به كه صورت نيبد بود 100

 و گرفت يم تعلق صفر نمره غلط رفتار به و 1 نمره يرو ادهيپ
. شد محاسبه نمره 100 اساس بر فرد كرد عمل نمره تينها در
 قهيدق حسب بر و هفته كي طول در زين زنان يرو ادهيپ زانيم

 به ساعت در لومتريك 5/3 از تر كم يرو ادهيپ و شد دهيسنج
 در لومتريك 6 تا 5/3 نيب و سبك شدت با يرو ادهيپ عنوان
 در لومتريك 6 از شيب و متوسط شدت با يرو ادهيپ ساعت
. آمد حساب به نيسنگ شدت با يرو ادهيپ عنوان به ساعت

 در گرم يليم حسب بر زين مارانيب FBS ناشتا خون قند زانيم
) HbA1c (لهيكوزيگل نيهموگلب زانيم و (mg/dl) تريل يدس
 در واحد شگاهيآزما كي توسط درصد حسب بر زين مارانيب

  .شد دهيسنج يآموزش مداخله از بعد ماه 3 و قبل
 و مداخله گروه دو هر در يآموزش مداخله انجام از قبل
 يبرا يآموزش مداخله سپس و يآور جمع اطالعات كنترل
 60 يآموزش جلسه 4 قالب در و ماه كي يط در مداخله گروه
 ،يگروه بحث پاسخ، و پرسش ،يسخنران  صورت به يا قهيدق

 در مارانيب همراه يرو ادهيپ (يعمل شينما و نتييپاورپو برنامه
 يرو ادهيپ استاندارد برنامه كي با همراه) يشهر يها پارك
 در كه يابتيد افراد ريتصاو شينما همراه به يابتيد افراد يبرا

 عوارض از يبرخ به مبتال و وزن اضافه دچار يتحرك كم اثر
 جهت مارانيب هزيانگ تا شد اجرا و انتخاب بودند شده ابتيد

 يآموزش لساتج انيپا در .افزايش پيدا كند يرو ادهيپ انجام
 در پوستر و پمفلت ،يآموزش بوكلت صورت به مطالب زين

 به مارانيب يآموزش مداخله از بعد. شد گذاشته مارانيب ارياخت
 عالوه مدت نيا در كه گرفتند قرار يريگيپ مورد ماه 3 مدت
 زين محقق مطالب مرور جهت يآموزش يها كالس يبرگزار بر

 و نموده يرو ادهيپ يهرش درون يها پارك در مارانيب همراه
 حيصح يرو ادهيپ انجام نهيزم در را آنان ابهامات و سواالت

 گروه دو هر از مجدداً اطالعات ماه 3 انيپا از پس .نمود رفع
 زين HbA1c و  FBS شيآزما و يآور جمع شاهد و مورد
  .شد انجام

 ها نمونه از مطالعه انجام از قبل كه است ذكر به الزم
 تهيكم مصوبات اساس بر قيتحق در شركت هانهآگا نامه تيرضا

 اخذ اصفهان يپزشك علوم دانشگاه يپژوهش يشورا اخالق
 نظر مد قيتحق مراحل تمام در ينكيهلس هياعالم اصول و ديگرد
  .گرفت قرار

 افزار نرم از استفاده با اطالعات ليتحل و هيتجز منظور به

spss  يكا نآزمو و ياستنباط آمار يها آزمون بر عالوه 
 يبرا و يجفت يت آزمون از ها گروه از كي هر در ر،ياسكو
 .شد استفاده مستقل يت آزمون از گروه دو نيب سهيمقا

 
  نتايج

 گروه يسن اريمع انحراف و نيانگيم پژوهش نيا در
 و سال 1/45±8/3 و 9/43±9/4 بيترت به كنترل و مداخله

 مداخله گروه در 2 نوع ابتيد يماريب به ابتال مدت نيانگيم
. است بوده سال 51/6± 7/3 كنترل گروه در و 28/3±45/5

 يسن نيانگيم نيب را يدار يمعن اختالف مستقل يت آزمون
 به ابتال مدت نيانگيم نيب نيچن هم و كنترل و مداخله گروه

 اكثر نيچن هم. نداد نشان كنترل و مداخله گروه در ابتيد
 ريغ كنترل و خلهمدا گروه دو هر در%) 90 از شيب (ها نمونه
 سطح نظر از و متاهل تياكثر تاهل تيوضع نظر از و شاغل
 افراد تر شيب كنترل و مداخله گروه دو هر در زين التيتحص
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 از كنترل و مداخله گروه نيب ،داشتند ييابتدا التيتحص سطح
  . ندارد وجود يدار يمعن اختالف التيتحص سطح و شغل نظر

ـ ا در دهشـ  يآور گـرد  يهـا  داده فيتوصـ  با  پـژوهش  ني
 مداخلـه  از قبـل  در كـه  دادند نشان ها افتهي) 1-3 يها جدول(
ـ  يدار يمعن اختالف گونه چيه  از شـاهد  و مـورد  گـروه  دو نيب

ـ  نـدارد  وجـود  بـرده  نام يرهايمتغ لحاظ  مداخلـه  از بعـد  يول
 همـه  در شـاهد  و مـورد  گروه نيب كه داد نشان جينتا يآموزش

ـ  خـتالف ا مـاران يب شده ذكر يها ريمتغ  دارد وجـود  يدار يمعن
  ).3و2 جدول(

 مداخلـه  از قبـل  در مـاران يب كـرد  عمـل  پـژوهش  نيا در
ـ  و بـود  نييپـا  كنتـرل  و مداخله گروه دو هر در يآموزش  نيب

ـ ا كرد عمل يها نمره نيانگيم ـ  تفـاوت  گـروه  دو ني  يارد  يمعن
  ). 2 جدول) (P=859/0 (نداشت وجود
 كـرد  عمل نمره نيانگيم مداخله گروه در كه داد نشان جينتا

ـ پ شيافـزا  يدار يمعن طور به يآموزش مداخله از بعد ماه 3  داي
ـ  كنتـرل  گـروه  در كـه  يحـال  در) >001/0P (اسـت  كرده  نيب

 از بعـد  ماه 3 و يآموزش مداخله از قبل كرد عمل نمره نيانگيم
  ).<05/0P (نداشت وجود يدار يمعن اختالف يآموزش مداخله
 ماه 3 در HbA1c مقدار نيانگيم كه داد نشان مطالعه جينتا

 اسـت  افتـه ي كـاهش  مداخله گروه در يآموزش مداخله از بعد

)001/0P< (ـ م نيب كنترل گروه در كه يحال در  مقـدار  نيانگي
HbA1c اخــتالف مداخلــه از بعــد مــاه 3 و مداخلــه از قبــل 

  ).2 جدول) (<05/0P (نداشت وجود يدار يمعن
  

 گروه در شتانا خون قند نيانگيم كه دهد يم نشان 2 جدول
 اسـت  بـوده  تر كم مداخله گروه به نسبت مداخله از قبل كنترل
 قند نيانگيم مداخله گروه در يآموزش مداخله از بعد ماه 3 اما

 به كرد دايپ يريگ چشم كاهش كنترل گروه به نسبت ناشتا خون
  ).>001/0P (شد معنادار ها آن نيب اختالف كه يطور

 از يآموزشـ  مداخله از لقب در كه داد نشان پژوهش جينتا
 گـروه  دو هـر ) ديشد و متوسط سبك، (يرو ادهيپ شدت لحاظ

ـ  اخـتالف  گـر يد كي با كنترل و مداخله  نداشـتند  را يدار يمعن
ـ پ اعظـم  مقدار و) 3جدول(  نـوع  از گـروه  دو هـر  در يرو ادهي
 كنترل گروه و% 77 مداخله گروه (بود سبك شدت با يرو ادهيپ

 گـروه  در يآموزش مداخله از بعد اهم 3 در كه يحال در .%)74
 و كاسته سبك شدت با يرو ادهيپ از يدار يمعن طور به مداخله

 اسـت  شده افزوده نيسنگ و متوسط شدت با يها يرو ادهيپ بر
)001/0P<(. اسـت  نبوده دار يمعن كنترل گروه در راتييتغ نيا 
)05/0P>) (3 جدول(.  

  
   توزيع فراواني نسبي افراد مورد مطالعه بر حسب  وضعيت شغلي،تاهل، سابقه آموزش قبلي  و تحصيالت-1جدول 

  نام گروه
  كنترل  مداخله

  
  مشخصات دموگرافيك

  درصد  تعداد  درصد  تعداد
P-Value 

  %20/93  41 %46/95 42  خانه دار
  وضعيت شغلي

 80/6 3 %54/4 2  شاغل
366/0 P= 

%27/52  23  بله  25  8/56% 
  سابقه آموزشي

 %2/43  19  %73/47 21  خير
183/0 P= 

 93/%2 41  %7/97  43  متاهل
  وضعيت تاهل

 %8/6 3 %3/2 1  مجرد
308/0 P= 

 %3/22 10 %5/20 9  بيسواد

  %1/34  15  %8/31  14  ابتدايي
 %3/22 10 %5/20 9  راهنمايي

  
  

  تحصيالت
 %5/20 9 %3/27 12  ديپلم

904/0 P=  
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   ماه بعد از مداخله آموزشي بين گروه مداخله و كنترل3 مقايسه ميانگين مقادير قند خون ناشتا، هموگلبين گليكوزيله و نمره عملكرد بيماران  قبل و -2جدول 
  زمان بررسي

  نام گروه  متغير  بعد از مداخله  بل از مداخلهق
  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين

P-Value  

> P 92/40 29/151 66/44 63/184  مداخله 001/0  

= P 77/45 86/173 08/46 34/178  كنترل 112/0   قند خون ناشتا 
P-Value  P= 520/0  P< 001/0   
> P 21/1 %63/8 64/0 %59/9  مداخله 001/0  

= P 898/0 %37/9 89/0 %45/9  كنترل 340/0  
هموگلبين 
  گليكوزيله

P-Value  P= 411/0  P< 001/0   
> P 74/20 94/75 73/30 31/37  مداخله 001/0  

= P 32 72/39 1/29 17/36  كنترل 411/0  
عملكرد در 

خصوص انجام 
>P-Value  859/0 P= P  پياده روي صحيح  001/0    

  
   ماه بعد از مداخله آموزشي بين گروه مداخله و كنترل3 و  توزيع شدت پياده روي قبل.3جدول 

  
  

  گيري بحث و نتيجه
 كرد عمل نظر از كنترل و مداخله گروه دو هر مطالعه نيا در

 مـشابه  .داشتند قرار يفيضع سطح در يرو ادهيپ انجام نهيزم در
ـ د يكـامران  مطالعـه  در توان يم را جينتا نيا  داد نـشان  كـه  دي

ـ رعا نـه يزم در يابتيد مارانيب كرد عمل ـ تغذ تي  در حيصـح  هي
ـ ا يآموزش مداخله از بعد در اما  ندارد قرار يخوب تيوضع  ني

 اخـتالف  بـا  كنتـرل  گـروه  به نسبت مداخله گروه در نيانگيم
ـ  را امر نيا كه كرد دايپ شيافزا يدار يمعن  ريتـاث  بـه  تـوان  يم

 و كـامران  راد، يفيشـر  يهـا  پژوهش در .]8[داد نسبت آموزش
ـ ترت بـه  مطالعه مورد افراد كرد عمل زين يعسگر  نـه يزم در بي
ـ يا و ييغـذا  ميرژ پا، از مراقبت  انجـام  بـال دن بـه  يشـغل  يمن
 در .]10،9،8[ افتنــدي يدار يمعنــ شيافــزا يآموزشــ مداخلــه

ـ د زنان يرو ادهيپ قيدقا زانيم همكاران و يفرقان مطالعه  يابتي
 شده عنوان قهيدق 124 هفته كي در اصفهان ابتيد مركز 2 نوع
 قـه يدق 97 (حاضـر  مطالعـه  بـا  سهيمقا در مقدار نيا كه  است
 در .]7[باشـد  يم تر شيب) نترلك گروه قهيدق 94 و مداخله گروه
 از% ) 78 حدود (مارانيب يرو ادهيپ اعظم قسمت حاضر مطالعه
 را يمثبت جينتا كه يا گونه به بوده سبك شدت با يرو ادهيپ نوع
 و يفرقـان  مطالعـه  در. اسـت  نداشـته  دنبـال  بـه  مارانيب يبرا

 بـوده  سبك نوع از يابتيد زنان يرو ادهيپ از% 80 زين همكاران
ـ  خوان هم هم با مطالعه دو هر جهت نيا از كه است  .باشـند  يم
 مداخلـه  گـروه  در يآموزشـ  مداخله از بعد حاضر پژوهش در
ـ پ يروزهـا  تعداد نيانگيم  و هفتـه  در روز 70/4 بـه  يرو ادهي
 و شيافـزا  يتـوجه  قابل زانيم به زين يرو ادهيپ قيدقا نيانگيم

  گروه
  كنترل  مداخله

  بعد از مداخله  قبل از مداخله  بعد از مداخله  قبل از مداخله
  روي ه شدت پياد

  درصد  تعداد  درصد  تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 %01/71 31 %40/74 32 %28/36 16  %86/77  33  سبك

 %27/16 8 %46/14 7 %30/39 17 %88/11 6  متوسط

 %70/12 4 %13/11 5 %41/24 11 %24/10 5  شديد
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 دهنـده  نـشان  جينتا نيا لذا است دهيرس هفته در قهيدق 226 به
 بعـد  حاضر پژوهش در .باشند يم يآموزش مداخله مثبت ريتاث
 و كاسته سبك شدت با يرو ادهيپ درصد از يآموزش مداخله از
 شده افزوده نيسنگ و متوسط شدت با يها يرو ادهيپ درصد بر

 يآموزشـ  مداخلـه  مثبـت  ريتـاث  از يحاك زين امر نيا كه است
  .باشد يم

ـ م يآموزشـ  مداخلـه  از قبل در ـ م نيانگي  خـون  قنـد  زاني
ـ  بـا  كنترل و مداخله گروه مارانيب يناشتا  اخـتالف  گـر يد كي
ـ درو).  2جدول (نداشتند يدار يمعن  در همكـاران  و مقـدم  يشي
 mg/dl 185 را ناشـتا  خون قند نيانگيم 2 نوع يابتيد  مارانيب

 خـوان  هـم  حاضـر  مطالعه يها افتهي با كه ]11 [اند كرده عنوان
 شهر مارانيب در را ميانگين نيا زين همكاران و يداناي. باشد يم

 در زيــن يكــامران و ]12[ نمــوده عنــوان mg/dl 203 ســمنان
 كرده ذكر mg/dl167  را مقدار نيا رانيا ابتيد انجمن مارانيب

 يآموزشـ  مداخلـه  از بعـد  ماه 3 حاضر پژوهش در .]8 [است
 بـه  مداخلـه  گـروه  در مارانيب يناشتا خون قند زانيم نيانگيم

ـ پ كـاهش  كنترل گروه به نسبت يدار يمعن طور ـ ا .كـرد  داي  ني
 يگـذار  اثـر  از يناش و يآموزش برنامه حاصل توان يم را رييتغ
 يابتيد مارانيب خون قند زانيم يشاكر پژوهش در .دانست آن
  بـــه ورزش شـــروع از قبـــل در mg/dl68/183  از

mg/dl10/151 ــه 2 در ــد هفت ــه و ورزش از بع  mg/dl ب

. ]2 [بـود  افتـه ي كـاهش  ورزش از بعـد  مـاه  كي در 05/130
 يهـا  افتـه ي با پژوهش نيا جينتا شود يم مالحظه كه طور همان
 بعـد  زين يكامران و افشاري يها مطالعه در.باشد يم خوان هم ما
 مـاران يب ناشـتا  خـون  قنـد  زانيم نيانگيم يآموزش مداخله از

  .]13،8[ افتي كاهش
ـ م حاضـر  مطالعه در  مداخلـه  از قبـل  در HbA1c نيانگي
% 45/9 شـاهد  گروه يبرا و% 59/9 مورد گروه يبرا يآموزش

 در.نداشـتند  را يدار معنـا  اخـتالف  گـر يد هـم  بـا  كـه  باشد يم
 2 نـوع  يابتيد مارانيب HbA1c مقدار زين مقدم يانيباق پژوهش

ـ  شهر ـ ن همكـاران  و رجـب  پـژوهش  در و%  84/9 زدي  در زي
 اسـت  شـده  عنـوان % 5/9 مقـدار  نيا كي نوع يابتيد مارانيب
  .باشند يم خوان هم حاضر مطالعه با زين افتهي نيا كه ]15،14[

ـ م يآموزشـ  مداخلـه  از بعد   در مـاران يب  HbA1c نيانگي
 كـه  ديرسـ % 37/9 بـه  شاهد گروه در و% 63/8 به مورد گروه

ـ  يآموزشـ  مداخلـه  ريتاث از يناش امر نيا  ريسـا  در. باشـد  يم
 يآموزشـ  يهـا  برنامـه  كه است شده داده نشان زين ها پژوهش

ـ رژ ،يجسمان تيفعال (يمراقبت خود ـ ...) و ييغـذا  مي  توانـد  يم
ـ د مارانيب خون قند كنترل يرو بر يمثبت راتيتاث  داشـته  يابتي

  .]19،18[ باشد
 از گروهـي  گرفـت  انجـام  درياشنا توسط كه اي مطالعه در
 كاهش% 12 و اي هفته 6 ورزشي برنامه  2 نوع ديابتي بيماران

 اعـالم  گزارشـي  در زين انما. دادند نشان را  HbA1c ميزان در
 موجـب  2 نوع ديابتي بيماران براي ورزشي برنامه يك كه كرد
 كاهش بيماران اين قندخون غذا صرف از پس ساعت 2 تا شد
 چـاق  افـراد  كـه  انـد  كرده گزارش نيز همكارانش و نيوان. يابد
 ماهـه  12 زشـي ور برنامه يك از پس ديابت به مبتال سال ميان
 توانـايي  بـين  معكـوس  رابطه يك كالري كم غذايي رژيم همراه
% 23 كـه  طـوري  بـه  انـد  داده نـشان  HbA1c سطوح و هوازي
 نشان مطالعات اين .شد مشاهده HbA1c كاهش و وزن كاهش

 كاهش براي وزن كاهش همراه به ورزشي تمرينات كه دهند مي
 چـاق  افراد گليسميك مدت طوالني كنترل به كمك و قندخون

  .]16 [است نياز مورد ديابت به مبتال
 بـر  1990 سال در همكارانش و Albus توسط كه بررسي

 7/10±3/2 گليكوزيلـه  هموگلـوبين  با ديابتي بيمار 54 روي
 HbA1c تـا  شـد  باعـث  آموزشي مداخله گرديد انجام درصد

ـ ن هـا  پژوهش ريسا اساس بر. ]17[ يابد كاهش %9/0 ها آن  زي
 يها آموزش از يتر شيب اثر يطوالن زمان در هگسترد آموزش
ـ د مـاران يب خون قند كاهش در مدت كوتاه و فشرده  دارد يابتي

 خـوان  هم حاضر مطالعه با فوق يها پژوهش  جينتا  .]21،20[
  .باشند يم

 برنامـه  با همراه يرو ادهيپ انجام آموزش كه رسد يم نظر به
ـ د افـراد  يبـرا  يرو ادهيپ استاندارد  روش از اسـتفاده  بـا  يابتي

 مـاران يب كرد عمل ارتقاء موجب ريتصاو با همراه يعمل شينما
 شيافـزا  كـه  يطـور  بـه  شود يم يرو ادهيپ انجام خصوص در
ـ پ انجام خصوص در كرد عمل نمره نيانگيم  گـروه  در يرو ادهي
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 بـه  منجـر  عوامل نيا يتمام و است شاهد گروه برابر 11 مورد
  .گردد يم يابتيد افراد رد خون قند تر مطلوب چه هر كنترل
ـ يع مـشاهده  مطالعه نيا در ـ پ ين  در آن شـدت  و يرو ادهي

 خــود از آن يبررســ يبــرا لــذا و نبــود ريپــذ امكــان مــارانيب
 مطالعه يها تيمحدود از موارد نيا كه شد استفاده يده گزارش
  .است حاضر

 يآموزشـ  مداخلـه  از بعـد  حاضـر  مطالعه دربه طور كلي،    
 كـرد  عمل اتخاذ بر يآموزش مداخله مثبت ريتاث از يحاك جينتا
 اسـت  بوده مارانيب توسط يرو ادهيپ انجام خصوص در حيصح
 يرو ادهيپ شيافزا موجب زين حيصح كرد عمل نيا تينها در كه
 بـا  همراه قهيدق 40از شيب بار هر و هفته در روز 3 از شيب به
ـ ا كـه  اسـت  شده نيسنگ و متوسط شدت با يها يرو ادهيپ  ني

 لـه يكوزيگل خون قند و ناشتا خون قند كاهش به منجر عوامل
  .است شده مارانيب

  
  قدرداني تشكر و

ـ ا كه اصفهان يپزشك علوم دانشگاه يپژوهش معاونت از  ني
ـ حما مورد و رساند بيتصو به 385450 شماره با را طرح  تي
  .گردد يم يگزار سپاس داد قرار يمال
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 Influence of walking training on haemoglobin glucosile and 
fasting blood sugar levels in women with type 2 diabetes 
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Introduction: Physical activities are as one of the basic element for curing diabetes. Walking can be 
considered as one of the physical activities, which it doesn’t need any special equipments and can be part 
of daily life of those have diabetes. Therefore, the aim of this research was to examine the effects of 
walking training on haemoglobin glucosile and fasting blood sugar levels in women with type 2 diabetes. 

 Materials and methods: This quasi-experimental interventional study was carried out on 88 women 
who suffered from type 2 diabetes. The data was collected using a questionnaire including demographic 
information, performance regarding the appropriate or correct walking and also a checklist about the 
amount of walking and also levels of fasting blood sugar (FBS) and hemoglobin glycosides (HbA1c) of 
the patients. The data was collected prior to starting interfering training. Then the interfering training was 
applied for the intervention group in 4 educational sessions and each one for 60 minutes during one 
month. Three months following the training, the data and levels of FBS and HbA1c were again collected 
and measured from the patients. 

Results: Before training, the intervention and control groups scores of cooest walking performance 
was less than average and the most part of their walking was a type of light walking (%77.86  and %74.4 
in intervention and control groups, respectively). In addition, the levels of FBS and HbA1c in the patient 
were higher than the normal levels. Following the intervention,  mean of correct walking performance and 
also the times spent on walking with average and heavy extents were significantly increased in the 
intervention group as compared with control one (P<0.0001). Moreover, levels of of FBS and HbA1c of 
the intervention group group were significantly reduced as compared with the control group (P<0.0001). 

Conclusion: Our findings indicate that walking education is an important method for control of FBS 
and HbA1c levels in paients with type 2 diabetes 

 
Keywords: Type 2 diabetes, Walking, Woman, Hemoglobin glycosides, Fasting blood sugar 
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